(https://www.setur.com.tr)

AYHAN SİCİMOĞLU İLE 5* JANE AUSTEN İLE NOEL PAZARLARI 12 Aralık 2019
12.12.2019'den t baren kalkışlı

1.299,00 EUR
7.807,38 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Türkçe Rehberli
Uçaklı
Yeşil Pasaporta Vizesiz

1. Gün İstanbul - Düsseldorf

Türkçe

İstanbul Atatürk Haval manı, Dış Hatlar Term nal , Türk Havayolları kontuarı önünde buluşma. Check- n ve pasaport şlemler sonrası Türk Havayolları le Düsseldorf’a hareket.
AYHAN
SİCİMOĞLU
İLEyerleşme
5* JANE
AUSTEN
İLEzaman. Gem m z 19:00 da Köln’e
Haval manında b zler bekleyen aracımız le l manında dem rl neh r gem m ze transfer. Gem
ye checkn ve kab nlere
sonrası
serbest
NOEL
PAZARLARI
12
Aralık
2019
yanaşacaktır. Avrupanın en y Noel Pazarlarından b r olarak görülen Kön Noel Pazarında 21:00 a kadar vak t geç rme mkanımız olacak.Gem m z 21:30 da hereket edecekt r.
İNGILIZCE

2. Gün : Cochem

AYHAN SİCİMOĞLU WITH 5 * JANE AUSTEN

Mosel nehr n n en güzel kasabalarından b r olan ve b nlerce yıldır şarap üret c l ğ le WITH
ün kazanan,
yaklaşık 6.000
nüfuslu 12
Cochem’a
varış ve
gem de alacağımız öğlen yemeğ
CHRISTMAS
MARKETS
December
2019
sonrası Muhteşem güzell ktek Re chburg Kales n z yaret ederek turumuza başlıyoruz. Bölgey tanıtan kartpostalların hemen hemen tamamında yer alan, Neh r sev yes nden
UZANTI SEÇENEKLERI
DAHA FAZLA »
100 metre yüksekl kte, Neo-Got k m mar s , yaklaşık 1000 yıllık tar h , muhteşem Mosel Nehr manzarası le Kale z yaret esnasında unutulmaz fotoğraflar çekeb leceks n z. Daha
sonra bu ş r n kasabayı rehberler m z eşl ğ ndek yürüyüş turunda keşfedeb leceks n z. Gem m z 20:30 da hereket edecekt r. ÖNEMLİ NOT: Cochem turunun b r bölümü yürüyüş
turu olarak gerçekleşt r lecekt r.

3. Gün: Koblenz - Romant k Parkur - Rüdeshe m
Sabah Mosel nehr n n Ren nehr ne döküldüğü, Almanların ‘’Deutsches Eck – Alman Köşes ’’ olarak adlandırdıkları, yaklaşık 115.000 nüfuslu ve 2000 yılı aşkın tar h le Dünya
Kültür M rası l stes nde yer alan Koblenz’de yapacağımız yürüyüş turunda; Esk şeh r, Flor nsmarkt meydanı, Barok ve Got k b nalar ve alışver ş caddes görülecek yerler
arasındadır. Daha sonra gem m zle Ren Nehr n n en öneml kısmı olan Romant k parkuru gerçekleşt receğ z.. Parkur b t m nde Rüdeshe m a varıyoruz.. Rüdeshe m; Ren nehr n n
kalb nde, Lorele vad s ’n n güney g r ş nde yer alan, şarap üret m nde oldukça ler olan ve güzell ğ le UNESCO Dünya Kültür M rası parçası olan ş r n b r kasabadır. Bu ş r n
kasaba'da yapılacak Tur st k Tren le şeh r merkez ne panoram k b r gez nt yapıyoruz. Tren turu sonrası kasaba merkez ndek S egfr ed Müz k Aletler Müzes n rehberler m z
eşl ğ nde gez yoruz. Dünyaca ünlü bu müzede eş benzer olmayan el yapımı müz k aletler n görme ve d nleme fırsatı bulab leceks n z. Gem ye yürüyerek dönüş yolumuz
üzer nde Restoran & Barları le ünlü Drosselgasse görülecek yerler arasındadır. Grosselgasse caddes nde Rüdeshe mer ca ee çmen z tavs ye eder z. Gem m z bu gece l manda
de rl kalacaktır. Sabah 06:00 da hareket.

4. Gün: Ma nz - He delberg - Stuttgart
Gem m z sabah 08.30'da Ma nz l manına yanaşacaktır. Kahvaltı sonrası gem den çıkış şlemler n tak ben Almanya'nın en esk ün vers tes n n bulunduğu He delberg şehr ne
g d yoruz. He delberg şeh r turunda; Almanya'nın en romant k kent (Wege der Romant k) d ye de anılan, Şehr k ye bölen Neckar nehr ve sarayı le b rl kte tablo güzell ğ ne
sah p olan, şeh r nüfusunun çoğunluğunu öğrenc ler n oluşturduğu He delberg şehr n gez yoruz. He delberg aynı zamanda kent n adıyla da anılan matbaa ve baskı mak neler
ünlüdür. He delberg Sarayı, saray mahsenler nde serg lenen dev boyutlardak fıçı Grosses Fass, halk arasında esk köprü (Alte Brücke) d ye anılan Carl-Theodor Brücke ve Esk
şehr n tam ortasında yer alan He l gege stk rche(Tar h K l se) görülecek yerler arasındadır. Tur sonrası Haval manına transfer. Check- n ve Pasaport kontrolü sonrası Türk
Havayolları le İstanbul'a hareket.

SETURSELECT
DETAYLI BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ (https://stat csetur.azureedge.net/userf les/TourF les/TourProgram/ayhan-s c moglu-esl g nde-noels_426703.pdf)
Bu bir Setur Select turudur.
Setur Select (http://www.seturselect.com)

FİYATLARA DAHİL OLAN HİZMETLER
* Türk Havayolları ile İstanbul – Düsseldorf // Stuttgart - İstanbul arası ekonomi sınıfı uçak bileti
* Dlx Nehir gemisi Jane Austen’de 3 gece tam pansiyon konaklama (Tam pansiyon dahilindeki servis gemiye biniş günü Akşam yemeği ile başlayıp,
gemiden iniş günü kahvaltı ile son bulmaktadır)
* Akşam yemeklerinde alınacak Alkolsüz içecek, Şarap veya Bira
* Programda belirtilen tüm ekstra kara turları
* Havalimanı transferleri (Gemiye biniş günü ve gemiden iniş günü)
* Gemideki eğlence & aktiviteler
* Tecrübeli Türkçe rehberlik hizmeti
* Havalimanı ve liman vergileri (290 €)
* Seyahat Sağlık ve İptal sigortası

FİYATLARA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
* Gemideki bazı alkollü ve alkolsüz içecekler
* Gemi Personel Bahşişleri (gecelik kişi başı 11 Euro’dan hesaplanarak, toplamda kişi başı 44 Euro oda hesabınıza eklenecektir)
* Yurtdışı çıkış fonu
* Schengen vizesi

NOTLAR & BİLMENİZ GEREKENLER

Programda belirtilen saatler Gemi Firması ve Türk Havayolları‘dan alınmıştır. Saatlerde olabilecek herhangi bir değişiklikten Setur sorumlu değildir.
(https://www.setur.com.tr)
Dolayısıyla herhangi bir saat değişikliğinden ötürü SETUR programın içeriğini ve hizmet muhteviyatını bozmadan günlerde oynama yapabilir.
Main Nehri ile Tuna Nehrini birbirine bağlayan Main-Tuna Kanalı geçişi boyunca (Frankfurt-Regensburg arası) kanaldaki köprü seviyelerinin tehlike
arzetmesinden dolayı, Sun Deck-Gemi’nin en üst katı Kanal geçişi boyunca güvenlik sebebiyle kapalı kalacaktır.
Limanlardaki turların süreleri, gezilecek yerler ve sıralamaları rehberler tarafından belirlenmekte olup, gereken durumlarda değişiklik yapılabilir veya
tamamen kaldırılabilir.
Nehir turları içeriği ve saatleri gemi şirketi tarafından belirlenmekte olup, tur esnasında gemiden ayrılış ve dönüş saatleri ayrıca bildirilecektir.
Nehirlerde meydana gelebilecek nehir su seviyesinin yükselmesi veya azalması gibi doğal afet durumlarından ve seviye havuzlarında/kanallarda
meydana gelebilecek olan grev uygulaması gibi force
major durumlarından Setur sorumlu olmayacaktır. Aynı zamanda meydana gelebilecek olan liman değişikliği, limana varış ve ayrılış saati değişikliği
gibi program dışı durumlardan Setur sorumlu olmayacaktır.
Uçak yolculuğu esnasında her yolcunun kabin içine 36 cm (yükseklik) x 23 cm (en) x 56 cm (boy) ebatlarında bir parça eşya alma hakkı vardır.
Bununla birlikte her yolcu uçağın bagajına vermek kaydıyla yanına 1 adet en fazla 20 kilo olan valiz alabilme hakkına sahiptir.
Gemi yolculuğu sırasındaki alacağınız akşam yemeklerinden 1’i resmi akşam yemeğidir ve misafirlerimizin bu gece için yanlarında formal/resmi
kıyafet getirmeleri beklenmektedir.
Gemiye check-in esnasında her misafir pasaportunu verip kabin anahtarını alabilecektir. Gemi manifestosu ve lokal işlemler için toplanan pasaportlar
1 gün sonra geri verilecektir.
Gemideki harcamalarını kredi kartı ile yapacak misafirlerimizin kredi kartlarını seyahat başladıktan 1 gün içerisinde resepsiyona kayıt ettirmeleri
gerekmektedir. Kayıt işlemi esnasında kredi kartınızdan herhangi bir çekim yada belli bir tutar bloke edilmeyecektir.
Geminin kalkış saatlerine kesinlikle riayet edilmesi gerekmektedir. Limanlarda gemimizin kalkış saatinden en geç 30 dakika önce gemiye giriş
yapılması gerekir. Aksi takdirde gemiye giriş yapamayabilirsiniz. Böyle bir durumdan Setur sorumlu olmayacaktır.

UÇUŞ BİLGİLERİ
12 Aralık TK1523 İstanbul Hareket 07:00 Düsseldorf Varış 09:25
15 Aralık TK1706 Stuttgart Hareket 18:40 İstanbul Varış 23:40

VİZE BİLGİSİ
Bu tur için Schengen vizesi gereklidir. Yeşil pasaportlulara vizeye gerek yoktur.

Dış Kab n
Ç
Tar h
12.12.2019
15.12.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.299,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

F yat Sorunuz

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

F yat Sorunuz

M n Sü t Dış Kab n
Ç
Tar h
12.12.2019
15.12.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.549,00 EUR

Orta Kat Fransız Balkonlu
Ç
Tar h
12.12.2019
15.12.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.599,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

F yat Sorunuz

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

F yat Sorunuz

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

F yat Sorunuz

Üst Kat Fransız Balkonlu
Ç
Tar h
12.12.2019
15.12.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.699,00 EUR

M n Sü t
Ç
Tar h
12.12.2019
15.12.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.799,00 EUR

Üst Kat Sü t

Tar h
12.12.2019
15.12.2019

Ç(https://www.setur.com.tr)
K ş l k Oda
Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)
(K ş Başı)

1.899,00 EUR

F yat Sorunuz

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

ÜLKELER
Almanya

LİMANLAR
Düsseldorf

Köln

Koblenz

Rüdesheim

Cochem

Heidelberg

